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Welkom 
In November starten bij ons op school 

Noah en Elaia. Wij wensen hen veel 

speel- en werkplezier toe! 

IEP leerlingvolgsysteem 
Simone Schrier heeft tijdens de ALV 

vergadering van onze ouderraad in 

september een zeer interessante 

presentatie verzorgt over ons nieuw 

leerlingvolgsyteem IEP. 

We willen u deze informatie niet onthouden 

en hebben een samenvatting van deze 

presentatie gemaakt en willen die graag 

met u delen.  

Waarom toetsen? 

 

We kunnen naar de toetsen op 

schoolniveau, op groepsniveau en op 

leerlingniveau kijken.  

 

Op leerlingniveau meten we de individuele 

groei. 

Op school maken we per vakgebied        

gebruik van een methode. In deze methode 

worden de kerndoelen per periode vertaald 

in blok- en lesdoelen. Deze doelen worden 

getoetst. 

We onderscheiden twee soorten toetsen: 

*Beheersingstoetsen, methodegebonden 

toetsen per blok, toetsen op korte termijn. 

*Vaardigheidstoetsen, niet gebonden 

methodetoetsen, zoals Cito en IEP. Meet 

vaardigheid van kinderen op langer termijn. 

 

 

Waarom IEP? 

Compleet kindbeeld 

Betekenisvol toetsen  

Minder toetsstress  

Positieve insteek  

Nakijktijd wordt leerlingtijd  

Eigenaarschap leerling 

IEP HOOFD, HART en HANDEN 

Als we het hebben over een compleet 

kindbeeld, betekent dat dat we verder 

kijken dan de cognitieve vaardigheden. Het 

gaat niet alleen om taal en rekenen, maar 

ook om zaken als doorzettingsvermogen, het 

uiten van gevoelens en nieuwsgierigheid. 

Samenvattend zijn dat  

‘leeraanpak’,  (HOOFD), 

sociaal-emotionele ontwikkeling (HART), 

‘creatief vermogen’( HANDEN).  

Dit zijn, niet toevallig, ook allemaal 

eigenschappen die het kind helpen bij het 

vergaren van kennis en kunde op het 

gebied van taal en rekenen. 

Afgelopen rapportgesprek heeft u de    

“hoofd”talentenkaart van uw kind gezien. 

Tijdens het gesprek met de leerkacht is u 

duidelijk geworden dat we uw zoon/ 

dochter meer bewust maken van het eigen 

handelen, denken en plannen. Met als doel 

dat uw kind zich beter ontwikkelt naar eigen 

kunnen en trots is op de eigen prestatie. 

 

In januari/februari zullen we naast de toetsen 

van het hoofdgedeelte (taalverzorging, 

lezen, technisch lezen en rekenen) ook weer 

de vragenlijsten van “hart en handen” 

afnemen.  

Zo krijgt u van uw kind een complete 

talentenkaart te zien.  

Omdat we dan voor de tweede keer (vanaf 

gr 4) de cognitieve toetsen afnemen kunt u 

dan ook de leergroeimeters per vakgebied 

vinden. Op deze manier wordt mooi 

inzichtelijk gemaakt hoe uw kind is gegroeid. 
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Voortgang aangescherpte 

Corona maatregelen 

Afgelopen zondag heeft u van ons een 

mail gekregen waarin we de Corona 

maatregelen nogmaals met u hebben 

gedeeld. We vinden het fijn om te zien dat u 

de afspraken ook netjes nakomt. 

Het valt niet altijd mee om op 1,5 meter 

afstand met elkaar in gesprek te gaan. We 

willen u dan ook hierbij complimenteren voor 

uw medewerking onder andere bij het 

voeren van de oudergesprekken via Teams. 

 

De afgelopen dagen komen er helaas ook 

meerdere berichten binnen dat kinderen 

thuis in quarantaine moeten blijven.  

Als uw kind niet ziek is en toch thuis moet 

blijven zorgen we ervoor dat uw kind zo 

spoedig mogelijk het schoolwerk thuis 

ontvangt. 

Voor de groepen 1-2 zal dat anders zijn, zij 

krijgen een contact momentje met de 

leerkracht om zo toch nog met de groep bij 

te praten. 

Gelukkig zijn bijna alle leerkrachten weer 

opgeknapt en aanwezig op school. Geen 

enkele leerkracht is meer positief getest. We 

hopen dat het hier bij blijft.  

 

Lampionnenoptocht 11-11 
Beste ouders, 

 

De lampionnenoptocht die in de 

kalender staat voor 11 november kan 

helaas niet doorgaan. Wij hebben gezocht 

naar alternatieven, maar komen helaas niet 

tot een oplossing waarbij alle corona 

gerelateerde maatregelen kunnen worden 

nageleefd. Wij hopen erop dat volgend jaar 

de wereld er weer een beetje anders uit ziet 

en we dit sfeervolle evenement weer op 

kunnen pakken. 

 

Vriendelijke groeten Laura Verschuren en 

Sharon Breuer  

 

 

Scholenmarkt/open dag VO 
De ouders van groep 8 hebben 

inmiddels een inschrijflink ontvangen 

om deel te nemen aan de digitale 

scholenmarkt. Deze zal plaatsvinden op 

17 november a.s. In het voorjaar wordt er 

nog een ronde voor de ouders van groep 7 

georganiseerd. U krijgt hier t.z.t. bericht over.  

 

Verder zullen de open dagen in januari en 

februari anders worden georganiseerd. Het 

zullen open avonden worden waarbij u via 

de website van de school kunt inschrijven op 

een tijdslot. Op deze manier kunt u toch met 

uw kind “coronaproof” kennis maken met de 

school.  
 

Webinar: Je hebt meer invloed 

dan je denkt! 
Belooft jouw (as) brugpieper/puber ook 

om … noooit te gaan drinken en 

roken? Help je zoon/dochter om dit te 

realiseren!  

Als ouder heb je zeker in deze fase, meer 

invloed op je kind dan je denkt. Tijdens het 

webinar delen we kennis over het 

puberbrein, we staan stil bij de invloed van 

de sociale omgeving op je kind en het 

voorbeeldgedrag van anderen. We 

inspireren elkaar met do en don’t ten 

aanzien van opvoeden en het ondersteunen 

van je kind.  

Het webinar uur wordt interactief 

vormgegeven. Helder Theater speelt 

opvoedsituaties die afgewisseld worden met 

presentaties van Marielle van der Biezen, 

preventiemedewerker Novadic Kentron en 

Maarten van Sorge, jeugdverpleegkundige 

GGD West-Brabant. Ook is er voldoende 

ruimte voor vragen via de chat.  

Voor wie:  

Ouders/ andere opvoeders met kinderen in 

groep 8 en ouders/andere opvoeders met 

kinderen in klas 1 van het Voorgezet 

Onderwijs.  
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Wanneer:  

Woensdag 4 november 2020 van 19.30 tot 

20.30uur  

Aanmelden:  

Wilt u zich aanmelden voor dit webinar? Dit 

kan alleen digitaal:  

https://ggd-west-

brabant.webinargeek.com/zien-drinken-

doet-drinken 

Deelname aan het webinar is gratis 

 

Zet je licht aan! 
De wintertijd is inmiddels begonnen. 

De ANWB zet zich al jaren in voor 

verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders 

heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie 

meegemaakt 

door fietsers 

zonder licht. En 

de kans op een 

aanrijding 

neemt met 20 

procent af bij 

juiste 

fietsverlichting. 

Goed idee dus, 

die fietslamp. Maar dan moet je hem wel 

áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich 

met de fietsverlichtingsactie weer in zodat 

uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de 

fiets naar school gaan. De ANWB 

fietsverlichtingsactie stimuleert een 

gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. 

het correct voeren van fietsverlichting. De 

gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon 

met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen 

bij het fietsenhok en op het pad voor het hek 

van de school. Onderzoek wees uit dat 20% 

van de fietsers na het zien van de tag “zet je 

licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. 

Vaak werkt de fietsverlichting wel maar 

vergeet men deze echter aan te zetten. Dit 

jaar wordt deze gedragsinterventie 

wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk 

dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 

 

Sinterklaas op de Wending 
Zaterdag 14 november komt Sinterklaas 

met zijn Pieten weer naar Nederland. 

Natuurlijk gaan wij ook Sint met zijn 

roetveegpieten bij ons op school ontvangen. 

Hoe we dat gaan doen? Daar zijn we nog 

met Sint en zijn pieten over aan het mailen. 

We houden jullie hier zeker van op de 

hoogte. We hebben zin in het mooiste 

kinderfeest van jaar! 
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